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اجلرمية والعقاب

الندم دفعه إىل تسليم نفسه للشرطة

اشارة
الشعور باملسؤولية

ســارق املبـانـي احلكــوميـة يـقتل عــشيقـته وجنـينهـا

ال شك إن مـوضوعـة األمن هي األكثـر حضورًا يف
ملفــات احلكـومـة اجلـديـدة ،ملـا تــشكلـه تلك
املـوضـوعـة من آثـار واضحـة يف مجيع مفـاصل
احلياة ،ومل تكن تصرحيات املسؤولني اجلدد بهذا
الـصــدد الــدلـيل علــى أهـميــة قــضيــة األمن
وتداعـياته ،بـل ان الواقع الـيومـي الذي يعـيشه
املــواطن يــرفع من درجـة األهـميـة الـقصـوى
للوقوف على األسباب والغايات اليت خلقت فراغ ًا
أمنيـ ًا كبـريًا مل يشهـد مثله اجملـتمع العـراقي يف
تـأرخيه علـى اإلطـالق .بطـبيعـة احلــال هنـاك
أسبـاب معروفة ولعل الـوضع املرتدي الذي أعقب
سقـوط النظام السابق هو السبب الرئيس السيما
التـداعيـات األخـرى اليت أحـدثهـا ذلك الـوضع
ورمى بآثارها إىل الشارع العراقي برمته.
هناك أخطـار وأعداء يردعـون أبناء هـذا الشعب
املـبتلـى وهم أعـداء كثـر وهلم غـايـات خمتلفـة
واســالـيبـهم جتــاوزت الــوصف بــوحــشيـتهــا
وعـــدوانـيـتهــــا ،ولكـن كـيف يــنجح األعـــداء
واجملرمون بإمتام أعماهلم ،دون إن يقعوا يف أيدي
رجال القانون ،بـالطبع ال ميكن لرجـال الشرطة
واألمـن مهمـا تـدججـوا بـاألسلحـة واملعـدات أن
يـوقفوا هـذه العملـيات بـشكل نهـائي ،أو خيـلقوا
ال مينع اجملـرمني من ممارسة
مناخ ًا وقـائي ًا كام ً
إجرامهم ،ألن ذلك يتطلب وعيـ ًا وطني ًا وإنساني ًا
عالي ًا البـد أن يتحلى به مجيـع أفراد الشعب وأن
يكـون لديهـم شعور كـبري باملـسؤوليـة جتاه أمن
وطنـهم وأن يـضعـوا يف حـسـابـاتـهم أن مجـيع
ممتلكـات بالدهم هـي يف احلقيقـة ممتلكـاتهم،
وهـذا ليـس شعورًا مـثالـي ًا أو هـو شعور عـار من
احلقيـقة يـراد به دفع تعـبوي بـاجتاه مـا بل أن
هـذا الوطن هـو ملك للجمـيع ،وأن مسعته وأمنه
ورفاهـيته مرهـونة بـالوعي الـصادق واملـسؤول
إزاء ممتـلكاته وأبـنائه وهـو أمر يقع علـى عاتق
اجلمـيع ،ولعل النظام اإلجرامي الـسابق هو الذي
أفرغ هـذا الشعـور من حمتـواه االعتبـاري الكبري
بـسبب عـدم مطـابقـة مـا يقـوله رأس الـنظـام
ومرؤسيه مع ما يصل املواطنني من حقائق عن
فسـاد ذلك النظـام وتفريـطه مبمتلكـات الوطن
والــشعـب العــامـــة وال أظن أن مــا يـصــرح به
املسؤولون اجلدد هـو عينه ذلك الذي كنا نسمعه
من ذلك املـسـؤول وهـذا حـول قـضيـة الـشعـور
بـاملسـؤوليـة اليت البـد أن يتحلـى بها املـواطن يف
العراق اجلديـد .إن الوطن اآلن يتعـرض هلجمات
عـدوانيـة خمتلفـة منـها مـا هو مـنظم وخـطر
للغايـة ومنها ما هـو تداعيات أثـرت على ضعفاء
النفـوس واملسـتغلني لكـل ما يعـرتي هذا الـوطن
من جـروح ومـآس ،ومجـيع تلك اجلـرائـم هي
األخرى هلا تداعـيات خطرة علـى معظم أصعدة
احلياة ،اليت ظل املواطن العراق حيلم بأن يعيشها
بأمـان وكربيـاء ،وحسيب أن املـسؤولـني يف عراق
اليـوم هلم األوىل يف اإلصغاء إليهـم واألخذ بآرائهم
وتصـرحيـاتهـم السيمـا فيمـا خيـص أمن العـراق
وأمن شعبه ،وقد طالب أولـئك املسؤولون (الذين
ال يـعملـون يف خـدمـة راس الـنظــام) إن يكـون
املـواطنـون علـى أهبـة االستعـداد لرتصـد جـرم
اجملرمني وأن يـشعروا حـق ًا مبسـؤولية املـواطنة
فــإن ذلك وحـده ســوف يكــون العـون األسـاس
للقضـاء علـى مجيع أنـواع اجلـرميـة والقـائمني
علـيها .وخالف ذلك فـإن األمن ال يسـتتب يف هذا
الــوطن أبــدًا مهمــا كثـر عـدد رجـال شــرطته
وتعددت أمساء مؤسساتهم.
احملرر

بغداد  /ماجد الشبلي
للجرمية قصص غريبة وعجيبة
تفوق اخليال والبعض اآلخر فيه
مالبسات وغايات وأساليب مثرية
للتقزز أو الشفقة ..وال نريد هنا
أن نـتحدث عن دوافع اجلـرم فما
نعـرفه ومـا نشـرنـاه علـى هـذه
الـصفحـة ومــا يعرتي اجلـرميـة
اليت حنـن بصـددهـا مـن أسبـاب
وإشكـاالت يكفي إلعطـاء الصورة
الـيت من شـأنهــا أن تكــون عربة
لالنتبـاه وجتنب مهاوي االنزالق
بوحل اخلطـيئة واجلـرم والندم
الذي ال طـائل من ورائه وبعد أن
تعمى بـصرية اإلنسان فيخطئ يف
تلـمـس مـصـريه الــذي جيـب أن
يكــون عليه إذا مـا كـان بـالفعل
حيمل صفـة اإلنسـانيـة.إىل أحد
مـراكز الشرطة يدخل شاب على
ضـابـط املـركــز ليـسـلم نفـسه
ويعرتف مبـا قـام به من جـرائم
وقد دفعه إىل تسليم نفسه الندم
بعـد أن كان آخـر ضحايـا جرمه
هـو قتل فتـاة حامل مـنه ،يقول
ضابط املركز الذي رفض الكشف
عـن امسه أن ذلك الـشــاب جــاء
مـرتعـداً ثم سـقط علـى األرض
وبدأ يصرخ بأنه قتل (ز.ع) بعد
أن عـــاشـــرهـــا وحـبلـت مـنه،

وعنــدمــا أراد إسقــاط اجلـنني
الـذي نبت يف أحشائها عن طريق
الضـرب ،أصـيبـت الفتـاة علـى
أثــرهـــا بنــزف شــديــد أدى إىل
وفاتهـا ،وبعد الـتحقيق تبني أنه
لص وكـان قد سرق أمـواالً واثاث ًا
من الـدوائـر احلكـوميـة والـدور
الـــسكـنـيــــة تقــــدر مباليـني
الــدنـــانري ..وبــرغـم األسبــاب
احملـزنــة اليت أدت به إىل طـريق
اجلـرميـة إال أن أوراقـه رفعت إىل
احملـاكم املـختصـة لينـال جزاءه
العادل على ما اقرتفه من جرائم
سـرقة وقـتل.هذه هي اجلـرمية،
أما مـا وراء وصول ذلك الشاب إىل
مهاوي الـسرقـة والقتل ومـا هو
سبب تـسليـم نفسـه للشـرطـة؟
فقـد حــدثنــا عن ذلك ضــابط
التحقيق قائالً:
أثنـاء عمليـة التحقـيق تبني أن
اجلاني هو من اب مـيسور احلال،
وان هلــــذا األب عــــدة زوجــــات
إحـداهـن هي أم اجلـانـي ،غري أن
األب مل يكن عـادالً ففرط بـابنه
وأمه وتركهـما يعيـشان يف حـالة
من الفقـر املـدقع دون أن تكـون
لذلك اسبـاب معروفة ،وألن األب
من ذوي اجلـاه واملـســؤوليـة يف
الدولـة زمن النظـام السـابق فلم

يفـلح أحــــد يف ردعه وإرشـــاده
بــاإلحسـان لـزوجتـه املسـكينـة
وابنهمـا فعـاش الفـتى (اجلـاني)
حـالـة مـأسـاويـة وتـرك دراسته
ليـتفــرغ للـعمـل واثنــاء عـمله
يتعرف على إحدى الشابات وبعد
قـصة حـب تدوم لـشهور يـتقدم
خلطبتهـا من أهلها غري أن وضعه
البـائـس جيعـله حمط رفـض من
قبل أهل الفتاة وبرغم حماوالته
الـكثرية يف استعـطاف قلـب والده
ملـساعدته على إمتام زواجه إال أن
األب يــرفـض ،فـيقـــرر أن يفعل
املسـتحيـل ليتـزوج حمبـوبته..
وتـشاء املصـادفة أن يتعـرف على
بعــض رفقــاء الــســوء الــذيـن
يأخـذون بيده إىل طـريق املهالك
ال
ويعـلمــونه الـســرقـــة ..وفع ً
يسـتطيـع خالل مدة وجـيزة أن
جيمع مبلغاً كـبرياً من املال وميأل
بيته بأشكـال األثاث لكن ذلك مل
يقـنع أهل الفتاة وظلـوا مصرين
على رفضهم،
وهـنا قـرر أن يتـمادى يف جـرمه
ويتــزوج من حـبيـبته سـراً ويف
أحد األيام يـغرر بالفتـاة وجيلبها
إىل داره بعــد أن يبـعث بــأمه إىل
أحـد أقـاربه ودون أيـة مــراسيم
للـزواج ال شـرعيـة وال عـرفيـة

قتلوا صديقهم احلارس لسرقة
صاحب املنزل
بغداد  /املدى

مل يـكن حممد الـذي يعمل حارسـ ًا يف منزل
التـاجــر (س.ع) يعلـم أن أخالقه وكـرمه
سـيؤديـان إىل قتـله على ايـدي من حـسبهم
أصدقـاءه ودعاهم لـشرب الشـاي معه .فقد
أفــاد املتـهم (ع.ل) أنه يف حــوالي الـسـاعـة
الـثانـية بعـد الظهـر حضـر إىل بيـته املتهم
(م.ص) واتفق الثالثـة علـى قتل احلـارس
حممد وسرقة منزل التاجر (س.ع) لسفره
مع عـائلته إىل خـارج القطـر .فـاجتهـوا إىل
منـزل التـاجر حـيث يعمل حمـمد ،وألـقوا
عليه التحية ،ودعـاهم للدخول إىل غرفته،
وفـور دخوهلـم أقدم املتهـم (ك.ج) على كم
فم احلـارس والـضغـط علــى عنقـه بغيـة
خنقه ،فيما قـام اآلخران بإمـساك احلارس
ال لـعمـليــة اخلنـق اليت
مـن رجلـيه تـسهـي ً
أكـملها (ك.ج) مـزهق ًا روح احلـارس حممد،
فنقلـوه حـينـذاك إىل سـريـره ثم غـادروا
املكـــان بعـــد أن محل (ك.ج) جمـمــوعــة
مفاتيح الـبيت وأقفل الباب ،وذهب الثالثة
إىل منـزل (ع.ل) حيث اتفـقوا علـى العودة
مساء إىل املنزل لسرقته.
وحـوالـي السـاعـة التـاسعـة مسـاء ،وكـانت
الكـهربـاء (مقـطوعـة) ،توجـهوا إىل املـنزل
املـشــار إليه ،والـظالم خيـيم علــى املكـان،
وفتحوا بابه بواسطة املفاتيح وأقدموا على
ســرقــة أجهــزة الـتلفــزيــون والـفيــديــو
والسـتاليت ومسـدسني وحقيـبة بـداخلها

مالعق وسكـاكني ذهبيـة ومسجل وبـضعة
خوامت وساعة ذهبية وسيفني وعدد لصيد
ال عن جمموعة
الـسمك وبندقية صيـد ،فض ً
مـن التـحفيــات النــادرة اليت كـان جيـلبهـا
التاجر معه يف سفراته الكثرية ،وعملوا على
جتـمـيع تـلك املــســروقـــات خلف الـبــاب
ليتوجهوا يف اليوم التالي إىل سيارة (أ.أ) اليت
كـان يقودها (ع.ل) .ونقلـوا األغراض حيث
وضعـوها أمـانة لـدى الشـاهدة (ن.ش) اليت
تربطها معرفـة سابقة باملتهم (ك.ج) الذي
اسـتطاع الحقـ ًا بيعها إىل اثـنني من أصحاب
احملال حيث ضبـطت وأعيدت إىل صـاحبها،
يف الـــــوقــت الـــــذي متـكــن (م.ص) مــن
الفــرار.وتبـني من خـالل التحـقيقـات ،أن
املـتهـم (ع.ل) قــد تـــراجع لــدى قــاضـي
الـتحقيق عن االعرتافـات األولية زاعمـ ًا أنها
انتــزعـت منـه حتت الـتهــديــد ،ثم عــاد
واعرتف أن احلـادثـة كـانـت بني احلـارس
اجملنى عليه وبني املتهم (ك.ج) بسبب طري
من احلمـام ،وتطـورت املـشكلـة إىل متـاسك
باأليـدي عمد خالله (ك.ج) إىل خنق حممد
بيده ،وقـد محله وأياه ووضعاه علـى سرير
يف الغرفة معتقـدين أنه فاقد الوعي.وتبني
من سري التحقيقـات كذلك وشهادة (ن.ش)،
بـأن املـتهم (ك.ج) قـام جبـرميـة الـقتل مع
سـبق اإلصــرار مبعــاونــة (ع.ل) و(م.ص)
اهلارب وأحيلت األوراق التحقيقية للمتهمني
الثالثة إىل احملكمة لنيل جزائهم العادل.

يف معهد الطب العدلي

الـطـبـيـب العـــدلـي يــسـتـنــطق املـتهـم

يعاشـرها ويـظل يفعل ذلك بني
احلني واآلخــر حتـى تــأتي ذات
يـوم وتقـول له بـأنهـا حـامل يف
شهـرهـا الثـالث فلـم يبق أمـامه
ال يقوم
سـوى إسقاط اجلنني وفع ً
بلي عنق الفـتاة ويبـدأ بضـربها
وركلها على منطقة الرحم حتى
تتهـاوى وتصـاب بنـزف شـديـد
وحـاملـا يصل بهـا إىل املسـتشفـى
تكـون قـد فـارقت احليـاة ..تلك

اجلرميـة أو ملعرفـة مدى تـطابق
إدعــاء اجلــانـي مع األدلــة الـيت
تـوصل إليهـا الطـبيب العـدلي يف
تلك الواقعة.
يف بعض الـدول يـستخـدم خالل
التحقـيق أحيـانـ ًا عقـار يـسمـى
(عقار احلقـيقة) ،جـرائم اخلنق
اليدوي.
ليس هذا فقط ،فالطبيب العدلي
حيضـر أحيانـ ًا جلسـات التحقيق
مع اجلـانـي ،تلك اجللـســات اليت
تسمى (جلسات استنطاق املتهم)،
للـبحـث عـن حلقــة يـــزرق به
الطـبيب املـتهم كـي ينتـزع منه
اعـرتاف ًا جبـرمه ،بـاملنـاسبـة هذا

العقار كان قد اكتشف عن طريق
املـصــادفــة يف احلــرب العــامليــة
الثـانيـة واستخـدم علـى نطـاق
واسـع مع أســــرى تلـك احلــــرب
ملعـرفة اخلطط احلـربية ومواقع
اجليوش ،ذلـك االعرتاف سيسجل
علــى شــريـط ،يف تلك الــدول ال
يـعتـرب ذلك الـشــريـط املــسجل
اعرتافـ ًا صـحيحـاً ،ألنه كـان قـد
انتـزع من شخص ال ميلك إرادته،
ولكنه يستخدم لتعزيز االتهام.
هنالك جهاز حـديث نسبياً ،أكثر
إنسـانيـة من عقـار احلقيقـة هو
(جهاز كشف الكـذب) ،هذا اجلهاز
يتكون من ثالثة أجزاء ،كل جزء

يـقيــس التـغريات احلــاصلــة يف
أجهـزة اجلسـد احليـويـة الثالث،
جهـاز الـدوران ،جهـاز الـتنفـس
واجلهـاز الـعصـيب ،تلك الـتغريات
الـيت حتـــصل حــني يفــــاجـئ
الـطـبيـب املتـهم مبــا يــشري إىل
الـواقعـة بعـد أن يكـون احلـديث
مبـوضـوع آخــر ،تلـك التقـنيـة
تسمـى (تقنية حتـويل االنتباه)،
مثـالً ،يتحدث الطـبيب مع املتهم
عن حيـاته واهتمامـاته واألغاني
أو األلعـاب اليت يفضـلها ثـم فجأة
يقـذف بوجهه اسـم اجملين عليه،
تتـم عمـليــة تــدويـن التـغريات
احلاصلة بعدة جلسات.

هـي نهاية اخلطأ واخلطيئة وقلة
الـصـرب وقلــة الـعقل واحلـكمــة
ولكننـا نتـساءل مـن هو الـسبب
وراء كل ذلــك؟ ..هل الــــــرجل
املــزواج والــد اجلـــاني الــذي مل
يهمه سوى شهوته دون حساب ملا
سيـؤول إليه مصري أبنائه ،أم األم
اليت مل حتـسن العيش مع زوجها
فكـان ذلك فــشل ابنهــا وضيـاع
مسـتقبله،أم الـسبـب أهل الفتـاة

الذيـن مل يفكروا برغـبة ابنتهم
ومل يهــمهـم ســــوى أن يـكــــون
عريسها من املـيسورين أم السبب
يف الفتاة اليت مل تتحكم برغبتها
أم السبب بـالفتى الـذي مل يتخذ
مـن الفقر واحلـرمان حجـة على
احليــاة فـيكــون عربة بــالـصرب
والتضحية واجلهاد لتكون حياته
كــــــــرميــــــــة وجمـــيــــــــدة؟

القبض على عصابة سرقة سيارات تنتحل صفة صحفيني
يف مدينة احللة
احللة  /صالح حسن
ألقـى مـركـز شـرطـة احلـريـة يف بـابل
القبـض على عصابة متخصصة بسرقة
الــسيـارات وقــد اثبـتت الـتحقـيقـات
اجلاريـة خبصـوصها انـتماء أفـرادها إىل
عـائلـة واحـدة حيـث تتكـون من االب
واألم واألبن وخـاله وقد كانـوا ينتحلون
صفــة صحفـيني وحيـملــون هــويــات
مزورة تـثبت ذلك إذ قـاموا بـاستـئجار
سيـارات عـديـدة مـن وسط املــدينـة
وسـرقتها بعـد ختديـر سائقيهـا بعصري

حيتوي عـلى خمدر مـركز ،كمـا اعرتفوا
بسـرقات عديدة نفذوها بهذا الشكل مت
بـيعهـا يف مشــالي العـراق وقــد أثبـتت
االعرتافـات واملـسـتمـسكـات املـوجـودة
بقيـامهم بـتزويـر مجيع مـستلـزمات
السيـارات من منـفيست ومـا شابه ذلك
حـيث ذكــر الـنقـيب ممــدوح شــاكــر
مـسـاعـد ضــابط مـركـز احلـريـة أن
العـصـابـة كــانت تـسكـن يف منـطقـة
احلبـيبيـة األوىل ببغـداد وتنفـذ مجيع
عـمليـاتهـا يف حمـافظـة بـابل كمـا أكـد

إجـراءه الـتحقـيقــات الكــاملــة معـهم
وإرســاهلم إىل احملــاكم العـادلـة .وعلـى
صعيــد متـصل أوضح الـنقيـب قيـام
املركز بإلقاء القبض على عصابة أخرى
كـانت حتمل الـقنابـل اليدويـة لتهـديد
أصحاب احملـال التجاريـة يف سوق وسط
املـدينة بغـرض السـرقة حيـث هرعت
شرطة املركـز لتطويقهم وإلقاء القبض
عليهم وإرسـاهلم إىل احملـاكم املختـصة.

التبليغ عن اجلرمية ..واجب أم وشاية؟

لعل التبليغ عن اجلرمية واحد
من أهم مؤشرات الوطنية
واملدنية الذي يسهم يف حتقيق
األمن للمجتمع ،بل يف أحيان
كثرية يؤدي إىل عدم وقوع
جرمية ما ،بسبب البالغ قبل
حدوثها إليقان أبناء ذلك
اجملتمع بضرورة التعاون مع
السلطات للحد من اجلرمية
ومرتكبيها وكذلك يسهل عليهم
اإلحساس بضرورتهم كونهم
مواطنني حقاً،
أمحد آدم
الـدول املتقدمة املـتحضرة املتمـدنة ترى

خالد مجعة
قـد يـتبـادر إىل الــذهن أن معهـد
الطب العدلي معين باجملين عليه
فـقط ،هــذه فكـرة شعـبيـة ،ألن
معهد الطب العدلي معين باجلاني
أيضـاً ،فالطبيب العـدلي احيان ًا ال
يكتفـي بتفسري الـواقعة العـدلية
وإعادة بنائهـا من خالل الضحية
فقـط ،فلـبعـض اجلـرائـم غبـار
يبقى عـالق ًا على جـسد اجلاني ال
ميـكن إعــادة تفــسري الــواقعــة
بـــدونه ،علـــى سـبـيل املـثـــال:
اجلروح الـكفاحـية أو الـدفاعـية
اليت ختـطها أظـافر يـد الضحـية
على يد اجلاني مفقودة يف مسرح
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أنـاسها من أشد الناس حرص ًا على تطبيق
القـانـون ولـو علـى أنفـسهم لـشعـورهم
الـــدائـم أن تـطـبـيـقه يعـين متــسـكهـم
بـضــرورات احليـاة وعـدم خــرقهـا إزاء
نـزوات أو هفوات ال تـتماشـى مع األعراف
والقــانــون .ومـن جهــة أخــرى يـسعــى
املــواطنـون يف الـتبلـيغ عن اجلـرميـة أو
التحـرك لـلشهـادة علـى اعتبـار أنهم قـد
يقعـون يف يـوم مــا بنفـس املـوقف الـذي
يـشهــدون فـيه اآلن .وعلــى ذلـك يكــون
لـشهـاداتهم وتـبليغـهم حتـى عن حـاالت
الـشك أمــر ذو خصــوصيـة يف تعـامـلهم

وإضفاء صفـة الصدق واحلرية .وإذا نقلنا
احلـالـة عنـدنـا يف العـراق ،فـإننـا جنـد أن
هنـاك التـزامـات أكثـر يفـرضهـا الـدين
والقيم االجتـماعـية والقـانون ألن يـدلو
اإلنـسان بدلوه يف أية قضية متس األمن أو
تهدد أمن اآلخرين على اعتبار أن اإلنسان
الـعراقي ذو جـذور من الرتبـية واألخالق
واملعـرفـة واإلصالح والـديـن واحلضـارة
واملــدنيـة الـيت مل تصـل إليهــا حضـارة،
ويكون من الـواجب حتم ًا أن يـتقدم املرء
بنفـسه لإلدالء بــالشهـادة أو التبـليغ عن
جـرمية ،لكـن هل حيدث هـذا األمر اآلن؟
تشري الدالئل إىل أن املواطن العراقي يشعر
بعدم اإلحساس والـشعور باملسؤولية جتاه

اجملتمع الذي ينتمـي إليه أو القانون الذي
حيكمه أو العرف االجتمـاعي الذي يعيش
فيه أو الـدين الـذي ميثله ،بل إن املـواطن
يف شغل شــاغل عن اميـا مـســؤوليـة قـد
يـضعه القدر أو الظروف فيها ،وهلذا جنده
شديـد التهـرب من أي مـوقف قـد جيعله
عـرضــة للتـسـاؤل أو املتـابعــة أو احلكم
العشـائري يف حـالة إعـطاء معلـومات عن
جـرميـة مـا مـتنـاسيـ ًا مـوقفه الـوطين
احلـقيقـي والتــأكيـد الــديين والقـانـون
الـوضعي وااللتـزام األخالقي .وقـد يكون
املـواطن حمقـ ًا يف ذلك ملا شـاهده أو مسعه
عن احلـاالت الـكثـرية اليت راح ضحـيتهـا
الـشهود واملـبلغون عن احلـوادث واجلرائم
واليت يدلي بهـا عادة بطريقـة أو بأخرى
عنـاصـر مـراكـز الـشـرطـة والـيت من
املفرتض أن تكون للشاهد أو املبلغ حصانة
بعـدم معرفـة أمسه أو عنـوانه إال للذوات
املعنيني بـالتحقيـق كضابـط التحقيق أو
احملقـق اجلنــائـي ،ولقــد شهــد القـضــاء
العراقي الكـثري من اجلرائم اجملنى عليهم
مـن الشهـود أو املبلغني ،وهـذا يف حقيـقة
األمر هـو الذي جيعل املـواطن يبـتعد عن
املـشاكل وعـدم التـدخل فيـها وعلـى حد
تعـبريه الـشـعيب (شجــابين علـى دوخـة
الـراس) ،فـيفرتض يف الـوقت احلـاضـر أن
يـصــار إىل تهـيئــة املـــواطنـني تهـيئــة
اجتـماعيـة وقانـونية وديـنية وعـرفية
ختـدم مصلـحة الـوطن واملـواطن ليـكون
ال احلـديث النبوي
ال يف اجملتمع متمث ً
فـاع ً
الشـريف (من رأى منـكم منكـرًا فليغريه
ال بل
بيده) وحنن ال نريد منه تغيريًا كام ً
ننـتظــر منه تـكملـة احلــديث (فـإن مل
يـسـتطـع فبلـســانه) ولعل الـتبلـيغ عن
احلادث أو اجلرمية يقرتن بالدين واإلميان
ال عن اإلحـسـاس بـاملــواطنـة وهـو
فـض ً
ضروري كذلك يف هذا الـوقت ،كما نتمنى
أن تكون لدى املـواطن جاهزية يف التصور
والـسلــوك والفعل ،إن التـبليغ هـو واجب
شرعي قانوني أخالقي وليس وشاية ضد
شخـص معني ولنتـصور احلـالة يف مـداها
األوسع يف اجلرائـم الكربى اليت تهـدد أمن
الوطن واملـواطن ،أفال يكون التـبليغ عنها
مساهمة وطنية فاعلة ..أم أن مواطننا ما
زال يــــــردد مـع نفــــــسه (شـعلـــيه).

القبض على جمرم تسليب سيارات
بغداد  /املدى
أثنـاء جتوال مفـارز شرطـة حي العامل بـالقرب من
املنطقـة استنـجد بهـم املشتـكي (ع.ش.أ) خمربًا عن
قيام أحد األشخاص بتلسيب سيارته نوع فيات (جي
أل) بعـد اسـتئجـاره مـن قبل املـتهم مـن منـطقـة
الشـرطة الرابعة إىل جامع الـكبيسي حيث قام املتهم
بتـسلـيبه بــواسطـة بنـدقيـة كـالشنكـوف كـانت
حبوزته.

بعد التحري واملتابعـة يف املنطقة من قبل املفارز مت
القبـض على السيـارة أعاله مع املتهم (ر.ج.ع) يعمل
(طالء) سيـارات وضـبط حبـوزته الـبنـدقيـة نـوع
كالشـنكـوف مع خمـزن وقـد كــان حمكـومـ ًا عـليه
باإلعـدام يف النظـام السـابق وأطلق سـراحه بالـعفو
األخري.
قرر قـاضي التحقيق تـوقيفه وفق املادة ( 422ق .ع)
لنيل جزائه العادل.

